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 2021של מליאת המועצה האזורית גוש עציון לשנת  10מספר  מן המנייןפרוטוקול דיון מישיבה 

 20:15בשעה ( 21/2090/21) ו' בתשרי תשפ"ב', אשהתקיימה ביום 

 נוכחים:

      ראש המועצה -שלמה נאמן  חברים:

    תקועסגן ראש המועצה,  –יצחק פריד 

  כפר עציון –חגי שמואלי   

 תקוע –שרון אבני 

 אלון שבות –אושרית סטבון 

 צור כרמי –יהודה ולד 

 משקיף, שדה בועז –אוריה לוברבוים 

 נוקדים –עדי סמואל    

 מיצד –אלחנן פרומר 

 מגדל עוז -אברהם וייל 

 נווה דניאל –גד כהנא 

 משקיף, פני קדם –אילנה פקטור 

 משקיף, שדה בר –איתן שאער   

 משקיף, איבי הנחל –מוטי הלר 

 משקיף, כפר אלדד –ערן דגני 

 לית המועצה"מנכ –יפה שטרית             סגל: 

 מנהל אגף תאום ובקרה  –הושעיה הררי 

 גזבר המועצה –שלו קיים 

 המבקר המועצ -שי צפורי             

 יועמ"ש –עו"ד עקיבא סילבצקי   

 ראש צוריםסגן ראש המועצה,  –אורי שכטר    נעדרים:

   אלעזר -יצחק גרינוולד    

 מעלה עמוס –יואל סילבר 

 הר גילה –עדנה אלמקייס      

 אלון שבות –גורדין  עמיחי

 קידר –זיו חקשוריאן 

 משקיף, קידר דרום –מוריס דהאן      

 

 על סדר היום:

 .9-21ה פרוטוקול ישיבאישור  .1

 היכרות וסיכום שנה. –מרכז חוסן  .2
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 תב"רים. .3

 לקיחת הלוואה לפיתוח. .4

 .2021הצגת דו"חות רבעוניים כספיים לשנת  .5

 .2022תבחינים לתמיכות לשנת  .6

 לעמותת בני גוש עציון -אישור המלצת ועדת הקצאות להפעלת מרכז מבקרים בכפר עציון .7

 (. 580034270-)מספר עמותה

 בתקוע. מוסד דת\חינים להקצאת קרקע להקמת בית כנסתתב אישור .8

 עדכוני כוח אדם ושכר. .9

 .ש מועצהאעדכוני ר .10

 

 .9-21ה אישור פרוטוקול ישיב .1

 .שלמה: נבקש לאשר את פרוטוקול הישיבה האחרונה

 החלטה:

 9-21אישור פרוטוקול ישיבה מספר 

 פה אחד –מאושר 

 היכרות וסיכום שנה. –מרכז חוסן  .2

 שלמה: מצטרפת אלינו מיכל בן שלום, תושבת שדה בר, מנהלת מרכז חוסן. 

 -הוקם אצלנו  2018 - ב המדינה החליטה להקים ארבע מרכזי חוסן ביו"ש. אחד מהם  2017בשנת 

 לאפרת, ביתר וגוש עציון. מרכז חוסן עציון שנותן שירות

 :רגלים ושותף לרשות 3מרכז חוסן עציון עובד על  מיכל:

 קהילתי חוסן .1

 הערכות לחירום .2

 טיפול ישיר למתמודדים עם חרדה ולחץ כתוצאה ממצב ביטחוני.  .3

אחת ההבנות שלנו  .א עבר עיבוד ואנחנו בחוסן מנסים לתת לכאב מקוםטראומה זה זיכרון של

ויעוץ  ירוע וכדאי להגיע קרוב לאירוע לעיבודשחשוב לא להזניח את ההיבטים הרגשים של א

לכן גם אנחנו עובדים  .ולעשות סגירה של מה היה ומה קרה ולא לתת לעוד ועוד אירועים להצטבר

עם צוותים יחידות חילוץ והצלה על כך שבסיום אירוע הם יעשו סגירה לאירוע לפני שהולכים 

 .הביתה

 באוקטובר נציין ארבע שנים להקמת מרכזי החוסן ביו"ש.

ד הבריאות, משרד הרווחה ומשרד החינוך. לעיתים אנחנו גם אנחנו מקבלים תקציבים ממשר

 שא הביטחוני נוגע לליבם.ומקבלים תרומות ביחוד מיהודים שהנ

 גד: מה עושים עם האנשים ?

מיכל: אדם שנכח באירוע ביטחוני זכאי לטיפול ללא עלות. זכאים כל עדי הראיה ומי שהיה נוכח 

פגישות עם פסיכולוג. את המקום המבנה  12יפול בן באירוע ולא רק המשפחה הנפגעת. מדובר בט
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מקצה ומתחזקת הרשות. רוב האנשים שמטופלים במרכז חוסן מצליחים להתמודד ולתגבר על 

רק שניים הגישו בקשה  –אנשים בהם המרכז טיפל בארבע השנים שהוא קיים  700האירוע. מתוך 

חרי אירועי מירון הלכנו לסייע וכנ"ל להכרה בביטוח לאומי. גם ביטוח לאומי מבין את הצורך. א

את הידע לאור הניסיון שאנחנו צוברים בטיפול בטראומה.  סביב האירועים בלוד. אנחנו משתפים

אשמח שתהיו שותפים להפצת קיומו של מרכז החוסן את הזמינות שלנו לתושבים. המדינה 

 לנו גם באירועי דחק. מממנת טיפול לאחר חשיפה לאירועים ביטחוניים. בתקופת הקורונה טיפ

 אוריה: לוחמי צה"ל שעברו טראומה יכולים לפנות ?

 מיכל: כן. אנחנו מטפלים גם בילדים שההורים שלהם חוו מצבי טראומה.

 אילנה: הטיפול הוא לא רק טיפול ראשוני.

מידת הצורך ניתן להאריך. בלמבוגר ו 12 –פגישות לילד ו  24  -מיכל: כל אדם זכאי לטיפול 

 –החלק הראשון בחוסן. החלק השני בו אנו עסוקים הוא בניית חוסן קהילתי  לים זה הטיפו

אנחנו פתוחים לרעיונות  לעובדי מועצה ועובדי ביטחון, סדנאות, הכשרות, הרצאות בישובים

עם בני הנוער ובשיח  התחלנו בפרוייקט מראה מקום ז"ל שלכם. אחרי הרצח של אורי אנסבכר

דרך שיח ואמצעי הבעה אחרים בפרויקט מראה מקום  .לוויה עם תושביםקבוצתי לפני ואחרי הה

תן אווירה נעימה גם בדרכים ובמקומות שהיו בהם ישיהיה נעים וי ,אנחנו מעצבים את המקום

גוש למרחב וכך הפכנו את תחנת האוטובוס בצומת ה דרך יצירה בטבע ובשטח  אירועים קשים

תחנת וכך  - בית עם ציורים של תושבים  יתתחנה דמוי -מקום בטוח ל ,ביתי מרגיע

שם  הנחנו .בה יש אירועים בטחונים לצד שמירה וחיילים היא נעימה ומווסתת  ,טובוסואה

 ויוצר מחזק, מווסת . זהיליםיעמדות הח מקום וזמן המתנה נעימים, לצדוזה מאפשר  דשא

גם  ומביאגוש  ישוביישנשלחו אלינו מכל  ,שותפות של הקהילה בציורים של ילדים וותיקים

לבניה קהילתית ביער היינו שותפים  ,כך גם ביער תקוע .ק נרטיב של השתייכות וחיזוק חוסןוזילח

בהכנת שולחנות  ןכו בסדנת חוסן דרך יצירות שהכינו נשים בתקוע )ברז מים( גם של סביל מים

ר לאחר אירוע ם עם בני נועבפרויקטים של פריצות שבילי, קק"ל במקומות שהיו בהם הצתות

 ועוד.

מוסדות על תיכוניים בגוש שאין להם צוותי צח"י ולא  20לאחר הרצח של דביר שורק זיהינו שיש 

חשיבה התחלנו לתת להם מענים ולנסות לאחר הגיל.  שלמטופלים במשרד החינוך ובשפ"ח ב

נו מוסדות אלה הם גם משאב בשבילכם לשעת חירום ושגרה וכדאי לדעת. להקים צוותי חוסן

אירועים מורכבים ולא תמיד  מתמודדים לעיתים עם  אנחנו כתושבים  להדק את הקשרים איתם.

אנחנו יחד  .לבקשולאנשים תחושה שזה לגיטימי להיעזר ולפנות  לתת ים כציבור יודע אנחנו 

 ולתת מקום להתמודדות. אתכם מנסים לשנות את השיח 

 בגוש יש הרבה התמודדות עם אובדן ושכול.

 את יכולה למקד באיזה אירועים אתם מטפלים ?גד: 

אביר לילה  יפיגועדרך מזריקת אבנים  שחוו אירוע ביטחוני ,מיכל: מדובר בתושבים בכל המעגלים

היו עדי ראיה או במעגל של הישוב/ בית הספר או שההורים עובדים בכוחות ש  ,או אזעקה
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ואים בחוסן שיש לאירועים האלה רפואה או בתפקיד ציבורי בזמן אירוע ואנחנו ר /הביטחון

תושבים שאירועים ביטחוניים בישוב שלהם/ בצומת  השפעה גם על שאר מעגלי המשפחה או שיש

 מלאה על הפרטיות. הבחיי היום יום והם כולם זכאים לפנות אלינו תוך שמיר משפעים אליהם 

 עדי: בתקוע הערבית זה דבר יום ביומו שזורקים אבנים.

אוכלוסיית הנהגים. הם המתווכים הראשונים לילדים באירועי  הם שזיהינו הימיכל: אחד הדברי

 זריקות אבנים ובקבוקי תבערה. אנחנו עושים איתם סדנאות.

 המרכז כפוף לראש הרשות ואנחנו יוצאים לפעילות בתיאום עם הרשות.

 בדרום:  במהלך הפעילות זיהינו כמה מאפיינים ייחודיים ביו"ש שפחות קיימים במרכזי החוסן

  חשיפה ישירה לאיום ללא גדרות. הסכנה קיימת בכל המרחב. –חפיפה וחיכוך 

 יש פה איום מתמשך.              

 .התמודדות עם שכול ואובדן 

  אירועים במקומות רחוקים שיש להם נגיעה גם לתושבי הגוש. –מעגלי פגיעה רחבים 

 המטרות שלנו הם: לקדם את כל נושא שעת חירום עם המועצה ולבסס את המערך הטיפולי. 

הגיעו למרכז בעיקר ילדים. בגל השני של הקורונה הגיעו הרבה הורים והייתה  –לפני הקורונה 

עליה במבוגרים ופחות פניות עבור ילדים. הייתה עליה מאוד גדולה בפניות אחרי מבצע שומר 

 שלישי ראינו עליה בפניות של הנוער .החומות. בגל ה

 אנחנו עובדים תחת סודיות מוחלטת. לא מופיע בשום מקום תיעוד למי שבטיפול.

 רוב הפונים מגיעים דרך יועצי בתי ספר.

 גד: אתם לא עובדים עם רכזי קהילה ?

 . להגיע לרמת מודעות של כל תושב מיכל: עובדים אבל זה עדיין לא מספיק מצליח

 לקבל פילוח של הפניות בנווה דניאל. גד: אשמח

הנהגים התחילו להגיע לבתי הספר ולספר  –יום הנהג  -פעילות חדשה שעשינו בשנה האחרונה 

 לילדים על הקשיים. הכרזנו יום הנהג. מדובר באוכלוסייה שבתחום החוסן הייתה שקופה.

 צים, אנשי מד"א ועוד."בנוסף עבדנו עם יחידות כוננות, נשות רבש

 ?עוד כדאימח לרעיונות איך להגיע לעוד אנשים. מה אש

 ערן: מה הממשקים שלכם עם אירועי מוגנות ?

 מיכל: פחות. 

 יפה: כשהמוקד מזהה אירוע ביטחוני אנחנו שולחים הודעה עם קישור לפרטים של מרכז חוסן.

 ערן: יש לכם קשר לצוותי צחי ?

השנה לצוותים וכן אחרי אירוע אנחנו עושים מיכל: כן. בהכשרות וסדנאות שאנחנו עושים לאורך 

 למי שניהל את האירוע סדנאות עיבוד למה שקרה ולמה שהם טיפלו.

שלמה: תודה רבה למיכל על הסקירה ועל הפעילות החשובה. נשלח לכם את הפרטים והטלפון של 

 מרכז החוסן כדי שתוכלו להפיץ את המידע החשוב לתושבים.
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 תב"רים .3

אש"ח.  107הרשאה ישנה. פותחים תב"ר על  .אש"ח לצביעת כבישים 100 -שלו: סימון כבישים 

 השתתפות של המועצה. 10%כמו בכל הרשאות התחבורה  אש"ח, 10מצ'ינג של 

 בתוך היישובים ?מדובר על סימון גד: 

 שלו: בתוך תחום שיפוט.

 החלטה: 

 אישור התב"ר, כפי שהוצג ע"י גזבר המועצה

 פה אחד -מאושר 

 לקיחת הלוואה לפיתוח .4

שנה. לצורך  15מלש"ח הלוואה לצרכי פיתוח ובינוי לפריסה של  56מבקשת לקחת המועצה  שלו:

כך המועצה פנתה לחמישה בנקים בשלושה מסלולים שונים. הפניה הוצגה בפניכם ובפני ועדת 

, המלצתנו לחלק את כספים. לאחר דיון מעמיק בועדת כספים והתייעצות עם גורמי מקצוע

 ההלוואה בין שתי בנקים שונים בשני מסלולים שונים, כדלהלן:

 .(אחוזפריים מינוס שש ורבע עשיריות ה) P-0.625% ריבית מלש"ח מבנק מזרחי במסלול 28

 .1.75%מלש"ח מבנק דיסקונט במסלול ריבית קבועה לא צמודה  28

מהתקציב. עומס המלוות הקיים  2.5%-מלש"ח בשנה, כלומר כ 5-במסלולים אלו יהיה כהחזר 

. לאחר לקיחת ההלוואה עומס 13%-מלש"ח כלומר כ 24-במועצה )בניכוי מלוות ביוב( עומד על כ

מהתקציב השנתי. מדובר בנתונים  5%-ועומס ההחזר סה"כ יהיה כ 40%המלוות יעמוד על כ

האיזון שזכאית לו כמו"כ, קיימת השפעה חיובית על גודל מענק  סבירים מאוד לרשות בגודל שלנו.

 15-מלש"ח בפריסה ל 56לפי הנתונים שהוצגו לעיל )קרי,  לקיחת ההלוואה לפיתוח המועצה ע"פ

 .שנה בהתחשב בעומס המלוות הקיים(

מלש"ח יוקצה לסגירת תב"רים עם גרעון זמני על פי הפירוט המוצג  21-הכסף יתחלק כך ש

 . בות בהקמת בניין המועצה החדשמלש"ח הנוספים יושקעו בשנתיים הקרו 35-לפניכם. ה

 ערן: בניין המועצה הוא פרוייקט מניב?

 מלש"ח. 70-90קיימת תכנית עסקית לפרוייקט. מדובר בפרוייקט גדול, בין  .כןהושעיה: 

 מלש"ח. מדובר 21  שלו: אנחנו סוגרים את רשימת הפרוייקטים המוצגת לפניכם בסך של

 רים זמני. "שנמצאים בגרעון תב ,רים ישנים"תבב

 האלה ? הסעיפיםהושעיה: אנחנו בגרעון בבנק בכל 

הגרעון הוא לא בבנק אלא גרעון רשום בספרי התב"רים. חייבים לסגור את התב"רים על שלו: לא. 

  ידי איזונם בהכנסות של הרשות, במקרים אלו על ידי הלוואת פיתוח.

 רעון הלוואה ?יערן: מתי מתחיל פ

 .ונוציא את ההלוואה יאשרשלו: ברגע שמשרד הפנים 

 ערן: לא עדיף גרייס?

 ריביות גבוהות.מדובר בלא.  לדעתישלו: 
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 למבני ציבור בגוש עציון. איבי הנחל היו שמחים למיליון. ש"ח ליוןימ 56מוטי: לוקחים 

 היה להם מקור מימונימדובר על פרוייקטים שהסתיימו כבר ולא בחלק מהמקרים שלו: 

 .והפרוייקט נכנס לגרעון

 מהקרן. זה יוצא ,מוסדות ציבור המועצה בונההולך לקרן פיתוח. כש הכסף של ההלוואה

ל מעון איבי הנח לדוגמא, פיתוח.מהקרן  , משולמיםבאיבי הנחלאלו גם  ,בוריכל פרוייקט צי

 מהקרן לפיתוח.בחלקו  מומןשעכשיו אנחנו עובדים על תכנון י

 החלטה:

 מלש"ח סה"כ, בפירוט כדלהלן:  56מאושר לקיחת הלוואה על סך 

 .אחוז()פריים מינוס שש ורבע עשיריות ה P-0.625%מלש"ח מבנק מזרחי במסלול ריבית  28

 .1.75%מלש"ח מבנק דיסקונט במסלול ריבית קבועה לא צמודה  28

 פה אחד  -מאושר 

 בתקוע. מוסד דת\תבחינים להקצאת קרקע להקמת בית כנסת אישור. 5

. אנחנו בשלב 1005ד במגרש "חב יפה: הישוב תקוע מבקש להקצות קרקע לבניית בית כנסת

 הראשון של אישור התבחינים. 

 דומים מאוד למה שאישרנו בהר גילה.מדובר בתבחינים הושעיה: מצ"ב התבחינים. 

 הם יאושרו נצא לפרסום.שיפה: מוצגים פה התבחינים. אחרי 

 איתן: זה תמיד עמותה ?

 יפה: כן.

 נוגע לכל היישובים או רק לתקוע ?זה גד: 

 נקבעים תבחינים בנפרד, במידת הצורך.כל ישוב כרגע לתקוע. ליפה: 

 עקיבא: רק מלכ"ר יכול להגיש בקשה לתמיכות.

 .תבחינים קרקע או מבנה לעמותה צריך לגבש יצחק פ: אם רוצים להקצות

 איתן: למה הישוב לא בונה ?

 הישוב מבקש לאפשר לעמותה לבנות. יפה: 

 החלטה:

 בתקוע. מוסד דת\תבחינים להקצאת קרקע להקמת בית כנסת אישור

 פה אחד -מאושר 

 

 .2021הצגת דו"חות רבעוניים כספיים לשנת  .6

אש"ח. יש לנו כבר טיוטת  757של  אנחנו נמצאים בעודף 2021שלו: בסוף הרבעון הראשון לשנת 

 שהוא עדיין לא מבוקר. רואים כושר החזר ואנחנו מאוזנים. 2רבעון 

 .2022תבחינים לתמיכות לשנת  .7

 .2022אנחנו מציגים תבחינים לתמיכות לשנת שלו: 
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אישור התבחינים במליאה. פרסום התבחינים. בדיקת העמותות  –שלמה: נזכיר את התהליך 

 י ועדת ההקצאות. דיון במליאה לאישור המלצת וועדת ההקצאות.שהגישו בקשות ע"

ץ "תמיכה בגופים מיישבים. עכשיו בגאת נושא ה 2020הורדנו בשנת בעקבות עתירה לבג"ץ שלו: 

 . בתבחינים עצמם אין שינוי.2022אותה בשנת  ואנחנו מחזירים להמשיך בתמיכה זו פסק שניתן

 .יתרותית כל תמיכה היא תלויאני מזכיר כי 

 גד: כמה יתרה יש למועצה לתמיכות ?

 מלש"ח. 4 –שלו: אנחנו תומכים ב 

 תקציב לא מאוזן דבר ראשון משרד הפנים מוריד תמיכות.במידה והשלמה: 

 מלש"ח.  3 – תמיכה בגופים מיישביםמלש"ח.   1–גוש עציון עד היום נתנו לגופי צדקה ב

 גד: למה לא מרחיבים את התמיכות ?

קציב עכשיו סכומים י יש פה מאות גופים ועמותות. אנחנו מועצה קטנה. אם נשלמה: לדעת

יכולת שיפוט אמיתית.  מנגנון בעל לייצרגדולים ניכנס לבעיה תקציבית. בנוסף אנחנו צריכים 

 קרן גוש עציון. ב כזה מנגנון למעשה יש לנו כבר

באפרת. כפי שדיווחנו ציון אורות ע –בגוש  נו תמיכה למוסד חינוכירשלו:  בשנים קודמות איש

 בעבר, תמיכה זו הסתיימה וילדי גוש עציון לומדים היום באורות עציון בנווה דניאל.

 החלטה:

, כפי לעמותה הפועלת לשם גיוס כספים לרווחת תושבי גוש עציון אישור תבחינים לתמיכות

 שהוצג במליאה

הרחבת וליווי יישובים בתחומי אישור תבחינים לתמיכה בתנועות מיישבות הפועלות להקמת, 
 .יהודה ושומרון

  
 )גד, יצחק פ, שלמה, חגי, אושרית, אלחנן, יהודה, אברהם( פה אחד –מאושר 

לעמותת בני גוש עציון -אישור המלצת ועדת הקצאות להפעלת מרכז מבקרים בכפר עציון .8

 (.580034270-)מספר עמותה

דנה במי  יצאנו לפרסום. וועדת ההקצאותת התבחינים. א בישיבת מליאה קודמת יפה: אישרנו

 שהגיש. 

ציון. אסור היה להשקיע כספי משרדי עו במרכז מורשת בכפר עקששלמה: כספי המועצה הו

ותת בני וכספי מועצה בגוף פרטי. נחתם הסכם על הקמת עמותה עירונית משותפת בין עמ ממשלה

משרד  לשו למצב שקיבלנו אישור גוש עציון לבין המועצה, למרות זאת העמותה לא הוקמה. הגענ

כתוצאה מכך נאלצנו ים עמותה וכפר עציון החליטו שהם לא מוכנים. קהפנים ונוסח מוסכם לה

 את תקצוב החיזיון.  לעצור

עמותת בני גוש עציון הם הגוף היחיד שניגש לאחר פרסום התבחינים. אנחנו מבקשים לאשר את 

ה. במקביל אנחנו עובדים על הקצאה לטווח המלצת וועדת ההקצאות. מדובר על הקצאה לשנ

 שנים, נביא את זה לדיון במליאה. 10ארוך של 

 גד: מה המועצה עצרה ?
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לאחר שלא  יתוח וגם לחדר השיבה מכיוון שזו העברה לא חוקית.שלמה: לא כל הכסף הועבר לפ

 תה.העמו חלט לצאת למכרז. הפיתרון של יציאה לנוהל הקצאות מוסכם עם יתה ברירה הויה

עושים נוהל הקצאות. במקרה הזה עושים נוהל  –עקיבא: כמו שבנינו מעון יום ומחפשים מפעיל 

 –הקצאה לקרקע עם מבנה. הנוהל לשנה אחת. במקביל אנחנו מקדמים נוהל נוסף ארוך טווח ל 

 שנים. הנוהל ארוך טווח דורש אישור של משרד הפנים.  10

לעמותת בני גוש -להפעלת מרכז מבקרים בכפר עציוןאישור המלצת ועדת הקצאות  החלטה:

בכפוף לחתימת הסכם לפי נוסח שיאושר על ידי יועמ"ש  (580034270-עציון )מספר עמותה

 .המועצה

 )גד, יצחק פ, שלמה, חגי, אושרית, אלחנן, יהודה, אברהם(פה אחד  -מאושר 

 עדכוני כוח אדם ושכר .9

תיים, כאשר מדובר על פעמיים בסך הכל, בתוך יפה: מנהל אגף זכאי להעלאה בשכר פעם בשנ

 תחום טווח השכר המאושר ע"י משרד הפנים

עדכון שכר לכל אחד  לאשר מבקשיםאנחנו . 1.12 –הושעיה ב ו שלו מסיים שנתיים 1.11 –ב  

 מהם.

 מה אחוזים יש לכל אחד מהם כיום ?גד: כ

 85%. שלו  60%יפה: הושעיה 

 החלטה:

ולהושעיה  1/11/21 החל משכר בכירים  90% –אישור הגדלת שכר לשלו קיים, גזבר המועצה ל 

 .1/12/21 החל מה שכר בכירים 65% –הררי, מנהל אגף תכנון ובקרה ל 

 גד, יצחק פ, שלמה, חגי, אושרית, אלחנן, יהודה, אברהם() פה אחד -מאושר 

 )שלו והושעיה נעדרו מהדיון(

כל מה שקשור להנה"ח, התקבל להיות סגן גזבר. קומיסרוב שלו: בשעה טובה לאחר מכרז יגאל 

 אחריותו.ותקציב שוטף יהיה תחת  רכש

 החלפת מורשי חתימה בבתי הספר .10

 נבקש את אישורכם להחלפת מורשי חתימה בבתי הספר )בהתאם לחילופי מנהלים(.שלו: 
 

 שם המנהל/ת בית ספר
 המוחלף

 

שם המנהל/ת 
 החדש/ה

 מנהלנית
 2מורשה חתימה 

אח"י תקוע  .1
 צעירה

 טלי פרלסון
 033271719ת.ז. 

 

 עפרה נתן
 023072093ת.ז. 

 איילת אמזלג
 59810770ת.ז. 

אורת עציון  .2
 בנות

 יעל בן פזי
 056835317ת.ז. 

 טליה נחמה שקד
 024137572ת.ז. 

 גאליה מזרחי
 27323914ת.ז.

עדיאל שושני ת.ז.  קדם .3
34541003 

דוד שמואל 
 יסלזון 

 01126238ת.ז. 

 זיוה ברנע
 037666989ת.ז. 
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 יפעת יגל ראשית .4
 032572018ת.ז. 

 נטע נאמן
 200741577ת.ז. 

 נעמי קליין
 032572018ת.ז. 

 
 החלטה:

 אישור מינוי מורשי חתימה בבתי הספר בהתאם לטבלה המצ"ב

 )יצחק ג, יצחק פ, שלמה, עמיחי, יואל, שרון, אברהם, יהודה, עדי, גד, אורי( פה אחד –בעד 

 

 ש מועצהאעדכוני ר .11

בשל נסיעת עבודה  17/10 -שלמה: אנחנו מבקשים לדחות את ישיבת המליאה הבאה שנקבעה ל 

 .24/10 ל נדחה את הישיבה הבאה של יפה.

 לעצב דף לוגו לחברי המליאה.פנה אלי בהצעה  שלמה: גד

לחברי מליאה עם לוגו המועצה והשם של חבר  עשינו חיפוש ומצאנו שבעיריית ירושלים יש דף לוגו

 המליאה. האם אתם רוצים ?

 אושרית: אני אשמח

 שרון: גם אני

 שלמה: נעצב דף לוגו אישי לכל אחד מחברי המליאה.

 

 לאירועיאר. קרן באבי הוזמנתי ע"י לטיסה לא על חשבון המועצה. שלמה: מבקש את אישורכם 

בנוסף יהודים.  33,771 שבהן הוצאו להורג שעות 36 .יום כיפורחל ב שנה לטבח. יום הרצח 80

שמדו לפני התוכנית גיא הריגה עוד כמה חודשים. רוב יהודי ברית המועצות הוהשתמשו במקום כ

מדובר . שיא המדינה מקייםבורות הריגה. השנה יש טקס ממלכתי שנ 9נה יש יאהסופית. באוקר

 .5-7/10 –ב שלושה ימים בנסיעה של 

 החלטה:

 , לא על חשבון המועצה5-7/10 –אישור נסיעת ראש המועצה לטקס זיכרון בקייב ב 

 פה אחד -מאושר 

 

 21:45 בשעה   ישיבה ננעלה ה

 

 מנהלת מוקד ופרוייקטיםמורית ינון,  : נרשם ע"י פרוטוקולה

 

                        _______________      

       שלמה נאמן                                             

           ראש המועצה         


